
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-76 BPK RI

KRITERIA LOMBA MENYANYI SOLO

1.Peserta merupakan pegawai BPK aktif. Setiap Esl. I Pusat maks 5 peserta & BPK
Perwakilan maks 3 peserta.
2.Peserta merekam dan mengirimkan satu lagu pilihan untuk babak penyisihan
dengan nada dasar disesuaikan dengan range vokal peserta.
3.Peserta merekam dan bernyanyi dilakukan satu kali take dan satu angle
dengan posisi horizontal seperti contoh dibawah ini ;

4.Peserta bernyanyi tanpa mic tambahan atau dengan mic manual (tanpa
filter). Jika menggunakan mic, alat harus terlihat di video rekaman.
5.Peserta harus terlihat setengah atau seluruh badan pada saat bernyanyi.
6.Peserta diperkenankan bernyanyi secara acapela atau menggunakan minus 
 one (karaoke) atau bernyanyi sambil memainkan sendiri alat musik (bukan
pengiring) secara live dan dinyanyikan secara utuh.
7.Durasi rekaman maksimal 5 menit/lagu.
8.Tidak diperkenankan ada editing di dalam lagu.
9.Rekaman dalam Format file video MP4 dan besar file maksimal 500 MB/lagu
10.Rekaman video menyanyi di kirimkan ke panitia setelah technical meeting
tanggal 17 November 2022 dan paling lambat 2 Desember 2022 pukul 12.00
WIB melalui link pendaftaran di flyer.
Format penamaan file sebagai berikut: 
Nomor registrasi_nama lengkap_unit kerja
11.Babak penyisihan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2022 disiarkan secara
virtual jam 09.00 WIB s.d selesai. (link zoom akan disampaikan via group).
12.Diambil 10 finalis untuk masuk ke Babak Final.
13.Pengumuman peserta yang masuk babak final dilakukan pada 9 Desember
2022.
14.Finalis wajib hadir pada tanggal 10 Januari 2023 menyanyikan lagu wajib
dan lagu pilihan (diperbolehkan berbeda dari babak penyisihan) secara
langsung di hadapan juri di kantor pusat BPK.
15.Teknis pelaksanaan babak final akan diumumkan kemudian.



DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-76 BPK RI

PILIHAN LAGU MENYANYI SOLO

Lagu Wajib    : Rayuan Pulau Kelapa
Lagu Pilihan  :
1. Lady Gaga (Always Remember Us This Way)
2. Yura Yunita (Dunia Tipu-tipu)
3. Keisya Levronka (Tak Ingin Usai)
4. Mahalini (Sisa Rasa)
5. Ed Sheeran (Perfect)
6. Tulus (Hati-hati di Jalan)
7. Koes Plus/Andmesh/Ruth Sahanaya
(Andaikan Kau Datang Kembali)
8. Judika (Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-
baik Saja)
9. Deni Caknan (Ojo Dibanding Bandingke)



1.Satu group terdiri dari maksimal 3 - 10 orang, termasuk pemusik (pegawai aktif
BPK). Setiap Esl. I Kantor Pusat dan BPK Perwakilan mengirimkan 1 tim.
2.Peserta merekam dan mengirimkan satu lagu pilihan untuk babak penyisihan.
3.Bernyanyi dilakukan satu kali take dan satu angle dengan posisi horizontal
seperti contoh dibawah ini ;

4.Peserta bernyanyi tanpa mic tambahan atau dengan mic manual (tanpa filter).
Jika menggunakan mic, alat harus terlihat di video rekaman.
5.Peserta harus terlihat setengah atau seluruh badan pada saat bernyanyi.
6.Vokal Group dapat menyanyikan secara acapela atau menggunakan iringan
alat musik live atau direkam atau minus one.
7.Durasi rekaman maksimal 5 menit/lagu
8.Tidak diperkenankan ada editing di dalam lagu.
9.Rekaman dalam Format file video MP4 dan besar file maksimal 500 MB/lagu
10.Rekaman video menyanyi di kirimkan ke panitia setelah setelah technical
meeting tanggal 17 November 2022 dan paling lambat 2 Desember 2022 pukul
12.00 WIB melalui link pendaftaran di flyer.
Format penamaan file sebagai berikut: 
Nomor registrasi_nama tim_unit kerja
11.Babak penyisihan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2022 disiarkan secara
virtual jam 09.00 WIB s.d selesai. (link zoom akan disampaikan via group)
12.Diambil 10 finalis untuk masuk ke Babak Final.
13.Pengumuman peserta yang masuk babak final dilakukan pada 9 Desember
2022.
14.Finalis wajib hadir pada tanggal 10 Januari 2023 menyanyikan lagu wajib dan
lagu pilihan (diperbolehkan berbeda dari babak penyisihan) secara langsung di
hadapan juri di kantor pusat BPK.
15.Teknis pelaksanaan babak final akan diumumkan kemudian.
16. Keputusan juri FINAL dan tidak dapat diganggu gugat.

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-76 BPK RI

KRITERIA LOMBA MENYANYI VOKAL GROUP



Lagu Wajib    : Berkibarlah Bendera Negeriku       
 ( Gombloh)
Lagu Pilihan  :
1. Pentatonix (Royals),  
2. Warna (50 tahun lagi), 
3. Tulus (manusia Kuat), 
4. Tangga (Cinta begini),  
5. Chrisye (Cintaku)
6. Elfas (Prahara Cinta)
7. Justin TImberlake/GAC (Mirror)
8. Rida Sita Dewi (Antara Kita)
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PILIHAN LAGU MENYANYI VOKAL GROUP


